
                                                                                             

 

22 มกราคม 2015 

องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ น ส านักงานกรงุเทพฯ                                      

 

                                                   

งานประกาศผลและพธีิมอบรางวัลผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่นดีเด่น 

～ Japan Tourism Award in Thailand 2014 ～ 

 

１．วตัถปุระสงค ์

 

รางวัล Japan Tourism Award in Thailand เป็นรางวัลทีเ่กดิขึน้เนื่องในโอกาสกอ่ตัง้องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

แหง่ประเทศญีปุ่่ น (JNTO) ส านักงานกรงุเทพฯ ครบรอบ 50 ปี โดยเริม่มกีารมอบรางวัลครัง้แรกในปี 2010 พธิมีอบ

รางวัลครัง้นี้ถอืเป็นการจัดอยา่งตอ่เนื่องเป็นปีที ่5 แลว้ 

 

ในปี 2014 มนัีกทอ่งเทีย่วไทยเดนิทางไปญีปุ่่ นถงึ 657,600 คน นับเป็นตวัเลขทีส่งูสดุเป็นประวัตกิารณ์ ท าลายสถติิ

จ านวนนักทอ่งเทีย่วไทยทีไ่ปญีปุ่่ นในปี 2013 (จ านวนทัง้สิน้ 453,642 คน) ซึง่เป็นตัวเลขสงูสดุในอดตีทีผ่า่นมา 

นับเป็นเรือ่งน่ายนิดเีป็นอยา่งยิง่ 

 

ในโอกาสนี ้JNTO ส านักงานกรงุเทพฯ ขอมอบรางวัล Japan Tourism Award in Thailand 2014 แดผู่ ้สนับสนุน

การทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่่ นดเีดน่ ครัง้นีม้กีารมอบรางวัล 3 ประเภท ส าหรับบคุคลทัว่ไปหรอื ผูป้ระกอบการธรุกจิอืน่ๆ 

3 รางวัล ส าหรับผูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่ว 39 รางวัล และคูม่อืน าเทีย่วญีปุ่่ น 2 รางวลั 

 

 
(ภาพจากพธีิมอบรางวลัเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2015 ท่ีบ้านพกัเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย  

จากซ้ายไปขวา แถวลา่ง คณุณฐับรู ไตรณฐีั คณุณฐัพงศ์ เหมอืนประสิทธิเวช จากละครชดุ Rising Sun รอยรักหกัเหล่ียมตะวนั รอยฝันตะวนัเดือด (ชอ่ง 3),  
ฯพณฯ นาย ชเิกะคะส ุซะโต เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย, คณุคะซฮุิโระ อิโต ผู้อ านวยการบริหาร องค์การส่งเสริมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น ส านกังาน

กรุงเทพ, คณุนดัดา บรุณศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จ ากดั, คณุฮิโระ ซาโนะ รายการสโุก้ยเจแปน, 
แถวบน คณุศภุชยั สวุรรณออ่น คณุสวิช เตชภวูนนท์ คณุยศสินี ณ นคร คณุพิมพ์ทอง วชิราคม ละครชดุ Rising Sun รอยรักหกัเหล่ียมตะวนั รอยฝันตะวนัเดือด 

(ช่อง 3), คณุนิรุธ ศรีพวาทกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จ ากดั) 
 

JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION 

10th Floor Serm-Mit Tower 159 Sukhumvit 21 Road, 

Wattana, Bangkok 10110 Thailand Tel: 02-261-3525-6 

 



２．รายชือ่ผูไ้ดร้บัรางวลั 

 

①  รางวัล Special Award from JNTO Bangkok Office 

 

・ ละครชดุ “Rising Sun รอยรกัหกัเหลีย่มตะวนั รอยฝนัตะวนัเดอืด”（ชอ่ง 3） 

 

ละครชดุ “Rising Sun รอยรักหักเหลีย่มตะวัน รอยฝันตะวนัเดอืด” ออกอากาศทางชอ่ง 3 ระหวา่งวันที ่16 

กรกฎาคม – 1 ตลุาคม 2014 เป็นละครทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งสงู น าแสดงโดยนักแสดงชัน้น าของไทย

สวมบทบาทเป็นชาวญีปุ่่ น  

 

ละครชดุนี้แบง่เป็น 2 เรือ่ง ไดแ้ก ่ “รอยรักหักเหลีย่มตะวัน” ออกอากาศกอ่น คณุมารโิอ ้เมาเรอ่รับบทบาท

เป็นโอนซิกึะ ทาเคช ิคณุแตว้ ณฐพรรับบทบาทเป็นแพรวดาว นักเรยีนไทยในญีปุ่่ น สว่นเรือ่งที ่2 ไดแ้ก ่

“รอยฝันตะวนัเดอืด” น าแสดงโดยคณุณเดชน ์คกูมิยิะรับบทเป็นโอนซิกึะ รวิและคณุญาญา่ อรัุสยารับบททา

คาฮาช ิมายมู ิละครทัง้สองเรือ่งเป็นทีน่ยิมและไดรั้บการกลา่วขานถงึในวงกวา้ง 

 

บางสว่นของละครนีไ้ปถา่ยท าทีเ่มอืง Narita เมอืง Sawara เมอืง Kamogawa ในจังหวัด Chiba ประเทศ

ญีปุ่่ น โดยถา่ยท าสองครัง้ ครัง้หนึง่ในชว่งฤดใูบไมผ้ลแิละอกีครัง้ในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ท าใหผู้ช้มทางบา้นเห็น

ฉากความงามของดอกซากรุะรวมทัง้ใบไมเ้ปลีย่นสทีีญ่ีปุ่่ น อกีทัง้นักแสดงยังแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนอยา่ง

งดงาม 

 

หลังจากละครออกอากาศแลว้ มผีูป้ระกอบการบรษัิททวัรห์ลายแหง่จ าหน่ายทวัรไ์ปญีปุ่่ นเพือ่เดนิทางตาม

รอยสถานทีต่า่งๆทีล่ะครนี้เคยไปถา่ยท า ละครชดุนี้ไมเ่พยีงแตส่ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วจังหวัด Chiba แตย่ัง

ชว่ยสง่เสรมิใหช้าวไทยสนใจไปเทีย่วญีปุ่่ นเพิม่มากขึน้ดว้ย 

  

   

 

 

・คณุฮโิระ ซาโนะ / รายการสโุกย้เจแปน 

 

คณุฮโิระ ซาโนะ หรอืทีช่าวไทยนยิมเรยีกวา่ “ฮโิระซงั” เป็นนักแสดงชาวญีปุ่่ นทีท่ างานแสดงอยูท่ีไ่ทย เป็น

ผูจั้ดรายการสโุกย้เจแปน และยังท าหนา้ทีเ่ป็นพธิกีรเองอกีดว้ย 

 

รายการสโุกย้เจแปน (ออกอากาศทางชอ่ง 5 ทกุเย็นวันอาทติย ์เวลา 17.25 น.) เป็นรายการทอ่งเทีย่วยอด

นยิม มเีนื้อหาแนะน าสถานทีเ่ทีย่วในญีปุ่่ นโดยเฉพาะ ฮโิระซงัคัดเลอืกสถานทีเ่ทีย่วในญีปุ่่ นทีค่นไทยคดิวา่ 

“สโุกย้ (สดุยอด)” และน าเสนอในแบบฉบบัของเขาเอง รายการสโุกย้เจแปนชว่ยสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น 

โดยเฉพาะในดา้นการน าเสนอสถานทีท่อ่งเทีย่วใหม่ๆ ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยเป็นอยา่งด ี

 

ฮโิระซงัท ารายการทวีแีนะน าสถานทีเ่ทีย่วในญีปุ่่ นมาหลายรายการ ไดแ้กร่ายการ Discover Japan (2008) 



รายการ Wabisabi (2009) และรายการ Asean Focus – Kizuna Japan (2011) เป็นตน้ นอกจากนี ้ฮโิระ

ซงัยังเคยรว่มแสดงละครไทยหลายเรือ่ง เมือ่ปี 2014 ทีผ่า่นมารับบทในภาพยนตรโ์ฆษณาเครือ่งดืม่ชาเขยีว 

นับเป็นนักแสดงชาวญีปุ่่ นทีอ่ยูใ่นวงการมานานและเป็นทีรู่จั้กดใีนหมูช่าวไทย 

 

 

 

 

・Thai AirAsia X 

 

 “ไทย แอรเ์อเชยี เอ็กซ”์ สายการบนิราคาประหยัดทีใ่หบ้รกิารเสน้ทางการบนิระยะไกล สายการบนิแรกของ

ประเทศไทย และเป็นการตอ่ยอดจากสายการบนิแอรเ์อเชยี สายการบนิราคาประหยัดชัน้น าของเอเชยี 

เพือ่ใหผู้โ้ดยสารสามารถเดนิทางสูจ่ดุหมายปลายทางทีไ่กลยิง่ขึน้ดว้ยราคาทีป่ระหยัด พรอ้มใหบ้รกิารดว้ย

แนวคดิทีค่ณุคุน้เคย “Now Everyone Can Fly X-tra Long” โดยเริม่เปิดตัวตัง้แตปี่ 2557 และใหบ้รกิาร

เทีย่วบนิประจ าสูป่ระเทศญีปุ่่ นในเสน้ทางบนิกรงุเทพ-นารติะ และกรงุเทพ-คันไซ ตัง้แตว่ันที ่ 1 กนัยายน 

2557 เป็นตน้มา ดว้ยราคาสดุประหยัด จนไดรั้บความนยิมจากคนไทยและคนญีปุ่่ นอยา่งรวดเร็ว  

 

นอกจากนัน้ ตัง้แตก่อ่นเปิดเทีย่วบนิใหบ้รกิาร ไทย แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์ ไดโ้ฆษณาประชาสมัพันธเ์ชญิชวนให ้

ชาวไทยเดนิทางไปเทีย่วญีปุ่่ นผา่นสือ่หลายชอ่งทางอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหช้ว่งครึง่ปีหลังของปี 2557 มี

ชาวไทยเดนิทางไปเทีย่วญีปุ่่ นเป็นจ านวนมาก  

 

ไทย แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์ยังเป็นสายการบนิทีน่ านวัตกรรมใหมสู่ว่งการทอ่งเทีย่วกบับรกิาร “X-tra Onboard” 

สรา้งความสะดวกสบายในการเดนิทาง ทัง้การเปิดจ าหน่ายบตัรเขา้ชมสวนสนุกทีญ่ีปุ่่ น บตัรรถไฟและบตัรรถ

โดยสารเขา้สูตั่วเมอืงในประเทศญีปุ่่ น ใหผู้โ้ดยสารซือ้ภายในเครือ่งบนิ นับเป็นทางเลอืกใหมท่ีน่่าสนใจ

อยา่งยิง่ 

            

 

 

 



 

②  รางวัล Top Agent Award 

Top Agent Award เป็นรางวลัทีม่อบแดผู่ป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วทีม่ยีอดขายทัวรไ์ปประเทศญีปุ่่ น 

(จ านวนนักทอ่งเทีย่วคนไทย) สงูสดุ  

เนื่องจาก ปีนี้จัดพธิมีอบรางวลัเป็นปีที ่5 จงึขอมอบรางวัล Gold Class Top Agent Award แดผู่ป้ระกอบการ

ธรุกจิทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บรางวลั Top Agent Award ครบ 5 ปีซอ้น 

 
 

■ รางวลั Gold Class Top Agent Award 

 มอบใหร้วมทัง้สิน้ 15 บรษัิท  (รายชือ่เรยีงตามล าดับอกัษร) 

 

AKIRA INTER GROUP CO., LTD. 

Big World Holiday Co., Ltd. 

COMPAX WORLD by Asahi Travel Service Co., Ltd. 

H.I.S. TOURS CO., LTD. 

J-Plan Holiday Co., Ltd. 

JTB (THAILAND) LIMITED 

MIRAMAR SERVICE (WONDERFUL PACKAGE) 

Phan Miles Inter Travel Co., Ltd. 

PKG Journey Line / Transa Group 

Quality Express / Go Holiday 

S.B.A. Travel Co., Ltd. 

Siam Orchard Group Co., Ltd. 

VTG 

World Surprise Travel Co., Ltd. 

 



■ รางวลั Top Agent Award 

มอบใหร้วมทัง้สิน้ 24 บรษัิท  (รายชือ่เรยีงตามล าดับอกัษร) 

 

Abacus Travel Service Co., Ltd. 

Accord Travel Service Co., Ltd. 

Am Tourist Club Co., Ltd. 

Brio Travel Co., Ltd. 

Eiko Japan Co., Ltd. 

Elite Holiday & Agency (Thailand) Co, Ltd. 

GLH 

Image Holiday (Thailand) Co., Ltd. 

JAPAN GUIDE COMPANY LIMITED 

JOIN FULL GROUP CO., LTD. 

JOYFUL HOLIDAYS CO., LTD. 

Kangwal Holiday Co., Ltd. 

LEELAWADEE HOLIDAY CO., LTD. 

MARITIME TRAVEL SERVICE CO., LTD. 

New Toyo Travel Co., Ltd. 

NTT JAPAN VACATION CO., LTD. 

O2 Asia Travel Design Co., Ltd. 

Paradise World Tour Co., Ltd. 

SHINSEI TRAVEL CO., LTD. 

Sogo World Travel Co., Ltd. 

ST Deluxe Tour Co., Ltd. 

Thai Travel Info Service (Thai Travel Center) 

Unithai Travel Co., Ltd. 

Vacation Inter Prime Travels Co., Ltd. 

World Pro Travel Co., Ltd. 

 

 

 



③  Unique Guide Book Award 

 

รางวัลมอบใหคู้ม่อืทอ่งเทีย่วทีส่ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น จ านวน 2 รางวลั 

 

 

 ・ญีปุ่่ น อยูใ่นใจเสมอ ซรีีส่ ์ 

ญีปุ่่ น อยูใ่นใจเสมอ ซรีีส่ ์ แตง่โดยคณุ อดศัิกดิ ์ จันทรด์วง ผูช้ ืน่ชอบการเทีย่วญีปุ่่ นดว้ยตนเอง จัดท าโดย

ส านักพมิพ ์Forward Publishing House  

 

เดมิท ี คูม่อืทอ่งเทีย่วทีม่จี าหน่ายในไทยมักมรีปูแบบคลา้ย “บนัทกึการเดนิทาง” เสยีเป็นสว่นใหญ ่ แต่

ส านักพมิพ ์Forward Publishing House เป็นหนึง่ในส านักพมิพแ์หง่แรกๆ ทีเ่ป็นผูร้เิริม่ท า “คุม่อืน าเทีย่ว

เต็มรปูแบบ” โดยมกีารจัดท าคูม่อืน าเทีย่วประเทศตา่งๆทั่วโลกกวา่ 18 ประเทศออกมาจ าหน่าย  

ส าหรับคูม่อืน าเทีย่วประเทศญีปุ่่ น มทัีง้สิน้ 8 เลม่ โดยเลม่ทีส่ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นไดแ้ก ่ “ญีปุ่่ น อยูใ่น

ใจเสมอ ซรีีส่”์ เลม่ทีห่นึง่เริม่ออกจ าหน่ายในปี 2013 ใหข้อ้มลูแหลง่ทอ่งเทีย่วบรเิวณภมูภิาคคนัโต เลม่ที่

สองแนะน าภมูภิาคคันไซ เลม่ทีส่ามแนะน าโทโฮคแุละฮอกไกโด เนื้อหาในเลม่ใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นตอ่การ

เดนิทางเทีย่วดว้ยตนเอง เชน่ ขอ้มลูการเดนิทาง ขอ้มลูแหลง่ทอ่งเทีย่ว ครบวงจร 

   

    

 

   ・ญีปุ่่ น เทีย่วไมง่อ้ไกด ์ไปไมง่อ้ทวัร ์Special! สวนสนุก ธมีพารก์และพพิธิภณัฑ ์
Mr. Teddy ผูแ้ตง่คูม่อืทอ่งเทีย่วเลม่นี้ชืน่ชอบการต์นูรวมทัง้สวนสนุกตา่งๆมาเป็นเวลาหลายปี คูม่อื

ทอ่งเทีย่วเลม่นีร้วมรวบขอ้มลูสวนสนุก ธมีพารก์และพพิธิภณัฑโ์ดยเฉพาะ โดยเนน้สถานที่ๆ  ตัง้อยูบ่รเิวณ

ภมูภิาคคันโตและคันไซ รวมทัง้สิน้ 39 แหง่ นับวา่เนื้อหามคีวามแปลกใหมไ่มซ่ า้กบัคูม่อืทอ่งเทีย่วเลม่อืน่ๆ 

ในคูม่อืยังแนะน าวธิกีารซือ้บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ นับวา่น าไปใชไ้ดจ้รงิ  

 

ตัง้แตม่กีารยกเวน้การตรวจลงตราใหก้บันักทอ่งเทีย่วชาวไทยทีต่อ้งการพ านักระยะสัน้ทีญ่ีปุ่่ น จ านวน



นักทอ่งเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางเทีย่วญีปุ่่ นซ า้หลายครัง้เพิม่จ านวนขึน้มาก คูม่อืทอ่งเทีย่วเลม่นีม้เีนื้อหาที่

เหมาะสม ใหนั้กทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุม่ดังกลา่วสามารถเทีย่วญีปุ่่ นไดอ้ยา่งลกึซึง้ขึน้ไปอกี จัดพมิพโ์ดย

ส านักพมิพ ์Tib Thai Inter Book  

 

 

 

 

3．พธิมีอบรางวลั 

งานพธิมีอบรางวัล “Japan Tourism Award in Thailand 2014” จัดขึน้ในวนัที ่21 มกราคม 2015 ทีบ่า้นพัก

เอกอคัรราชทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย โดยม ีฯพณฯ นาย ชเิกะคะส ุซะโต เอกอคัรราชทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศ

ไทยเป็นประธานในพธิ ี

 

 

ส าหรบัสือ่มวลชน 

หากตอ้งการภาพถา่ยขนาดใหญเ่พือ่น าไปลงประชาสมัพันธ ์เชญิตดิตอ่ ศริพิร บณัฑติยจ์ริกลุ ไดท้ี ่

info@japantourist.org หรอื ทีโ่ทร 02-261-3527 (สายตรง) ขอบคณุคะ่ 

 


